
 

Inspiration til kriseberedskab i VIM 

Kriser kan konkret komme i forbindelse med mange forskellige 

områder i livet og behøver ikke at være synlige for alle. Områder som 

man skal have for øje: 

 Akut krisesituation: f.eks. pludselig død, ulykke, akut sygdom 

 Alvorlig sygdom (fysisk og psykisk) og død efter langvarig 

sygdom 

 Tegn på ”ondt i livet”. F.eks. ved tab af relationer, skilsmisse, 

arbejdsløshed, stress, barnløshed mm 

 

Ide-liste over ting man kan gøre for at hjælpe når et menneske i VIM er i krise 

Ideerne er hovedtræk fra inspirationsmødet d. 18/3 2014. Du kan lade dig inspirere af ideerne og selv 

finde på flere.  

Husk: TAVSHEDSPLIGTEN og indhent accept fra den kriseramte eller dennes pårørende, der hvor det er 

relevant.   

Husk: Det er så forskelligt hvad mennesker i krise har brug for! 

Følelsesmæssig støtte Praktisk støtte 

 Være til stede evt. uden ord  Handle ind 

 Lyt igen og igen til det den ramte har brug 
for at fortælle 

 Komme med mad 

 Spørg ikke til hvordan et mennesker har 
det med mindre du har tid til at lytte  

 Sætte en blomst/en kage på trappen 

 Tilbyde walk and talk (en gå tur)  Hjælp i haven 

 Send et kort, en sms  Hjælp til rengøring 

 Forbøn   Tilbyde feks en månedlig dag hvor man 
henter børn i institution 

 Lægge mærke til hvordan andre har det  Finde reservebedste 

 Opfordring og hjælp til at kontakte en 
sjælesørger eller psykolog 

 Aflaste ægtefælle eller andre pårørende  

 Tilbyde følgeskab til møder og fester  Vær konkret i tilbud om hjælp. F.eks. 
foreslå 3 ting og spørge den kriseramte 
om der er én af de ting man må hjælpe 
med. 

 Tilbyde følgeskab til f.eks. lægebesøg  Bruge sms kæde: Vil du hjælpe xx så 
henvend dig til yy (en kontaktperson tæt 
på) Husk at spørge den kriseramte om det 
er ok. 

  Finde hjælp til økonomisk støtte til f.eks. 
professionel hjælp  

Er man bekendt med at et menneske/en familie er i krise og samtidig er i tvivl om der er mennesker som 

træder frem og er tæt på personen/familien kan man kontakte inspirationsudvalget for kriseberedskab 

for gode råd og vejledning. Har du noget du ønsker at tale med udvalget om, er du velkommen til at 

tage kontakt 

Inspirations udvalget består af:  Hanne Esmarch (3082 4664), Charlotte Møller Laursen (2049 4210), 

Steen Møller Laursen (3072 3843), Kim Kirkegaard (2544 4099) og Annette Bech Vad (2274 3218) 


